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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de 
parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Congo privind asigurarea 
aplicării legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn 
și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)
(10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10028/2010),

– având în vedere proiectul de Acord de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și 
Republica Congo privind asigurarea aplicării legislației în domeniul forestier, guvernanța 
și schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană 
(FLEGT) (07636/2010),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
207 alineatul (3) primul paragraf și cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, precum 
și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 
alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0170/2010),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei 
pentru dezvoltare (A7–0000/2010),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Congo.



PE450.728v01-00 6/10 PR\834250RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul Acordului de parteneriat voluntar Congo - Uniunea Europeană („APV Congo-
UE”) este de a oferi un cadru legislativ în vederea (i) reperării și asigurării trasabilității 
lemnului, (ii) instituirii de proceduri de verificare guvernamentală și independentă care să 
certifice că toate exporturile de lemn provenind din Congo către piețele europene au fost 
obținute, recoltate, transportate și efectuate în mod legal, cu scopul de a stabili o gestionare și 
o exploatare legală a pădurilor congoleze și (iii) consolidării aplicării reglementărilor și a 
guvernanței în domeniul forestier.

APV Congo-UE a fost încheiat la 9 mai 2009 între Uniunea Europeană și Republica Congo în 
urma unor negocieri cu o durată relativ redusă. Acesta se înscrie în cadrul unui Plan de 
acțiune al UE privind asigurarea aplicării legislației în domeniul forestier, guvernanța și 
schimburile comerciale (FLEGT în limba engleză).

Se pare că majoritatea criteriilor stabilite în definițiile APV au fost îndeplinite, în special în 
ceea ce privește procesul de negociere, ceea ce a făcut posibilă încheierea unui acord inovator,
al cărui scop este să lupte în mod eficace împotriva practicilor de guvernanță defectuoasă care 
stau la baza comerțului ilegal cu lemn și a corupției, precum și să instituie un sistem eficace și 
transparent de control al legalității lemnului și a produselor din lemn.

Congo exportă, în fiecare an, lemn și produse din lemn în valoare de peste 250 de milioane 
EUR, jumătate din această cantitate îndreptându-se spre Uniunea Europeană1. Până în prezent, 
anchetele ONG-urilor au arătat că 20% din lemnul congolez importat pe piața europeană este 
ilegal, acest lucru datorându-se modului de producție, vânzării, prelucrării sau exportului.
Războaiele succesive care au avut loc între anii 1993 și 1999 nu au îmbunătățit situația și au 
facilitat dezvoltarea flagelului corupției. Prin urmare, se impunea de urgență instituirea unor 
procedee pentru combaterea comerțului fraudulos cu lemn, cu scopul de a controla și 
supraveghea mai bine fluxurile comerciale care se dovedesc adesea complexe.

Acordul de parteneriat voluntar Congo-UE, încheiat cu respectarea normelor OMC, prevede o 
serie de reforme politice și de reglementare, care vor permite sectorului forestier din Congo să 
instituie practici de bună guvernanță și mai multă transparență. APV instituie o procedură 
inovatoare, cu scopul de a combate frauda și ilegalitatea în ceea ce privește comerțul cu lemn.
și, în special, se definește legalitatea comerțului cu lemn, se elaborează un sistem de verificare 
a legalității și se prevăd controale independente ale sistemului în ansamblu, toate acestea 
conducând la sporirea durabilității comerțului cu lemn2.

Este important să se garanteze că întreaga cantitate de lemn și produse din lemn exportate de 
Congo pe piețele europene este legală și că reformele politice și în domeniul reglementării 
inițiate contribuie la reducerea sărăciei și al ameliorarea vizibilă a condițiilor de viață ale 
populației, la conservarea mediului și mai ales la lupta împotriva schimbărilor climatice și 
împotriva diminuării biodiversității, asigurând în același timp respectarea drepturilor 
comunităților locale și autohtone. Reformele politice și în domeniul reglementării trebuie, de 
asemenea, să facă posibilă consolidarea transparenței, responsabilizarea și integritatea în 

                                               
1 Comisia Europeană.
2 Contraraportul Loggingoff: un contraraport al societății civile privind APV Congo-UE (martie 2010).
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sectorul forestier, lupta eficace împotriva corupției, consolidarea societății civile și 
respectarea drepturilor omului, precum și normalizarea relațiilor comerciale cu această țară.

Acordul va intra în vigoare odată ce modificările legislative promise vor fi puse în aplicare, 
iar sistemul de verificare a legalității va fi instituit. Se preconizează că primele licențe 
(autorizații) FLEGT, care nu vor fi eliberate decât pentru lemnul exportat în UE, vor fi 
acordate în 2011.

Republica Congo, actorii implicați și Uniunea Europeană și-au demonstrat voința de a elabora 
un APV în mod exemplar, prin respectarea procedurii în timpul negocierilor și prin implicarea 
reprezentanților societății civile locale.

Succesul prezentului APV este ilustrat, în același timp, de faptul că Congo a decis să extindă 
sfera de cuprindere a acordului în afara exporturilor către UE, dar și pentru a include 
cantitatea totală de lemn consumat sau care părăsește teritoriul țării.

Având în vedere toate aceste aspecte, raportorul sugerează să se respecte orientarea 
poziției Consiliului, dar își exprimă, în același timp, îngrijorarea cu privire la punerea în 
aplicare a APV și solicită să se țină seama de recomandările următoare în etapa punerii 
în aplicare a acordului:

1. Raportorul ține să reamintească importanța clarității cadrului juridic, care reprezintă 
temeiul APV. Este esențial ca întreaga atenție a Comisiei să se concentreze asupra 
structurii și conținutului acestuia.

2. Raportorul ține să sublinieze că exploatarea industrială a pădurilor naturale la scară 
foarte largă poate să favorizeze degradarea fondului forestier și despădurirea și poate 
contribui la distrugerea, la nivel mondial, a mediului.

3. Raportorul insistă asupra necesității de a garanta integritatea APV din punct de vedere 
ecologic, și în special asupra necesității de a garanta că reformele politice și în 
domeniul reglementării inițiate în cadrul acordului de parteneriat contribuie efectiv la 
îndeplinirea angajamentelor UE și Congo la nivel internațional în ceea ce privește 
mediul și dezvoltarea durabilă, în special conservarea și gestionarea durabilă a 
resurselor biodiversității, lupta împotriva schimbărilor climatice și reducerea 
despăduririi și a degradării fondului forestier. În acest cadru, solicită Comisiei să ia 
toate măsurile necesare pentru ca APV să nu încurajeze extinderea exploatării 
industriale a fondului forestier în zonele forestiere intacte care oferă posibilități 
generoase de stocare a carbonului sau în alte zone forestiere cu o valoare importantă 
din punctul de vedere al conservării biodiversității.

4. De asemenea, raportorul subliniază că, pe lângă prezentul APV, este necesar ca UE să 
adopte măsuri suplimentare și complementare cu scopul de a combate despădurirea și 
degradarea la scară largă a pădurilor intacte, promovând astfel protecția acestora. În 
plus, raportorul subliniază că, prin favorizarea importului de produse din lemn 
provenite din aceste zone, acțiunea UE se poate dovedi contrară obiectivelor sale în 
materie de luptă împotriva schimbărilor climatice și de protecție a biodiversității.

5. Raportorul solicită Comisiei și Consiliului să evalueze în mod independent și fiabil 
respectarea drepturilor omului în Republica Congo, în vederea punerii în aplicare a 
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prezentului acord1. Într-adevăr, numai libertatea de exprimare și accesul liber la 
informații al tuturor actorilor implicați în gestionarea fondului forestier pot garanta un 
proces acceptabil de punere în aplicare a APV. Comisia este invitată să asigure o 
evaluare și o monitorizare independentă a acestui aspect.

6. Odată ce au fost finalizate instituțiile și etapele principale în vederea elaborării APV, 
Comisia va trebui să se asigure că punerea sa în aplicare continuă să respecte aceleași 
garanții, precum și că APV se conformează în continuare obiectivelor Planului de 
acțiune FLEGT, precum și obiectivelor și conținutului convențiilor internaționale.
Rolul societății civile naționale independente și al observatorilor externi va fi esențial 
pentru a verifica punerea în aplicare corespunzătoare a acordului, respectarea libertății 
de exprimare și a accesului la informații privind gestionarea fondului forestier și 
veniturile create de resursele forestiere, cu scopul de a ameliora în mod real 
guvernanța în acest sector și a reduce în mod semnificativ corupția. Societatea civilă 
locală va trebui să asigure, pe termen mediu, o supraveghere independentă a 
consolidării aplicării legislației.

7. Raportorul salută angajamentele adoptate în ceea ce privește ameliorarea legislației în 
vigoare. Într-adevăr, efortul de a actualiza textele legislative și de a redacta altele noi, 
în vederea consolidării dreptății sociale și a respectării drepturilor comunităților locale 
și autohtone este esențial și trebuie să se desfășoare cu garantarea continuității 
principiilor participării și transparenței. Astfel cum se menționează în textul acordului, 
aceste îmbunătățiri legislative vor trebui finalizate înainte de eliberarea licențelor 
FLEGT. Cele două părți vor trebui să se asigure că aceste angajamente sunt respectate 
pe durata punerii în aplicare a acordului.

8. ONG-urile își exprimau îngrijorarea cu privire la faptul că societatea civilă a țării, 
aflată în curs de edificare, nu dispune de spațiul politic necesar pentru a contrabalansa 
puterea industriei forestiere. Potrivit anumitor observatori, prezentul APV a fost 
elaborat în conformitate cu un proces care poate fi considerat participativ, incluzând 
actorii neguvernamentali și reprezentanții ONG-urilor și ai populațiilor autohtone, 
ceea ce este încurajator.

9. Raportorul solicită Comisiei Europene să prezinte, în cursul celor șase luni de la 
intrarea în vigoare a unui APV, inclusiv a celui semnat între UE și Republica Congo, 
un raport privind măsurile adoptate pentru a asigura că dialogul dintre actorii implicați 
și societatea civilă, inclusiv populațiile locale și autohtone, care a fost inițiat cu ocazia 
negocierilor, continuă și este menținut și în etapa punerii în aplicare. Acest raport va 
trebui, totodată, să conțină o evaluare a implicațiilor și contribuțiilor reale ale 
conținutului APV în ceea ce privește angajamentele la nivel internațional ale UE și ale 
țării semnatare în domeniul mediului și al dezvoltării durabile, în special al conservării 
și gestionării durabile a resurselor biodiversității, al luptei împotriva schimbărilor 
climatice și al reducerii despăduririi și degradării fondului forestier.

10. Comisia trebuie să se asigure că drepturile comunităților locale și autohtone, care 
reprezintă adesea primele victime ale dezechilibrelor climatice și ecologice, sunt 
respectate și că acestea pot să participe direct la elaborarea unor noi reglementări și la 
etapa punerii în aplicare a acordului. Raportorul salută faptul că se consideră necesară 
luarea în calcul a drepturilor comunităților locale și autohtone în stabilirea criteriilor 

                                               
1 Departamentul de stat al SUA, Biroul pentru democrație, drepturile omului și muncă, Rapoartele naționale 2009 privind 
practicile în domeniul drepturilor omului, 11 martie 2010. Rapoartele privind drepturile omului: Republica Congo.



PR\834250RO.doc 9/10 PE450.728v01-00

RO

de verificare a legalității din cadrul APV. În preambulul acordului se face referire la 
Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP), iar guvernul 
congolez s-a angajat (în cadrul APV) să elaboreze o lege pentru a asigura promovarea 
și respectarea drepturilor popoarelor autohtone1, precum și reglementări care să 
specifice drepturile populației locale și autohtone și modalitățile de implicare a 
acesteia în gestionarea fondului forestier.

11. Pentru a garanta reducerea corupției, este important să se încurajeze și să se sprijine 
măsuri care să vizeze garantarea independenței sistemului judiciar local, crearea de noi 
proceduri juridice, dreptul individual al cetățenilor de sesizare a instanțelor sau, cel 
puțin, dreptul de sesizare a instanțelor prin intermediul Organizațiilor societății civile 
pentru cazurile confirmate de corupție sau de ilegalitate, precum și respectarea și 
protecția drepturilor reclamanților. În plus, trebuie să se aibă în vedere și să se 
controleze aplicarea de măsuri coercitive și de sancțiuni judiciare, în paralel cu 
activitățile de audit independente. În acest sens, societatea civilă aflată în curs de 
edificare trebuie să se sesizeze în legătură cu aceste aspecte.

12. Articolul 15 din APV subliniază necesitatea unor resurse tehnice și financiare 
suplimentare pentru a susține punerea în aplicare a sistemului de verificare a legalității 
lemnului. Cu toate acestea, pe plan formal, acordul nu are niciun efect financiar direct 
asupra bugetului Uniunii: orice aport de resurse suplimentare din partea Comisiei sau 
a statelor membre va fi supus procedurilor normale de programare a asistenței. Prin 
urmare, Republica Congo, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, 
trebuie să identifice și să mobilizeze finanțările specifice și resursele tehnice și umane 
necesare punerii în aplicare a acordului. Pe plan mai general, este important ca 
Uniunea Europeană să reflecteze asupra unei strategii și asupra unui sprijin financiar 
substanțial pentru punerea în aplicare a prezentului acord, precum și a altor acorduri 
de parteneriat voluntare FLEGT care urmează a fi încheiate, conformându-se nivelului 
provocărilor și al ambițiilor acestor acorduri. În acest sens, Comisia pentru comerț
internațional solicită Comisiei să estimeze, în cadrul viitorului exercițiu bugetar, 
cuantumul asistenței financiare pe care o consideră necesară pentru a asigura punerea 
în aplicare a ansamblului acordurilor de parteneriat voluntare și a fiecăruia dintre 
acestea, inclusiv a celui semnat cu Republica Congo.

13. În final, raportorul solicită ca, pentru fiecare APV, să se instituie un post de mediator 
și o procedură de apel și de conciliere. Această procedură va trebui să introducă 
dreptul la o cale de atac pentru societatea civilă, care va putea fi exercitat în cazul în 
care calendarul și modalitățile de executare ale acordului nu ar fi respectate de către 
una dintre părți sau de către ambele.

14. Pe baza unei analize a noilor competențe conferite de Tratatul de la Lisabona 
Parlamentului European în materie de acorduri comerciale, raportorul insistă asupra 
rolului mai important pe care ar trebui să îl joace Parlamentul European în domeniu, 
solicitând totodată ca Comisia să raporteze Parlamentului European cu privire la 
etapele de negociere și la punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat voluntare.

15. În acest sens, Parlamentul European, prin intermediul Comisiei pentru comerț
internațional, solicită să fie informat cu privire la documentele care sunt transmise 

                                               
1 Articolul 17 din APV, care abordează problema protecției sociale, insistă asupra importanței reducerii la 
minimum a efectelor negative pe care APV le-ar putea avea asupra comunităților și vizează o „mai bună 
înțelegere a modurilor de viață ale comunităților locale și indigene potențial afectate [...] și monitorizarea 
efectelor acestor acorduri asupra comunităților menționate [...] adoptând măsuri rezonabile pentru a reduce la 
minimum efectele negative”.  



PE450.728v01-00 10/10 PR\834250RO.doc

RO

Consiliului și să primească aceste documente – spre exemplu, procesele-verbale ale 
reuniunilor „Comitetului mixt pentru punerea în aplicare a acordului”, rezumatele 
deciziilor, Raportul anual al „Comitetului mixt pentru punerea în aplicare a acordului”,
rapoartele de misiune și de audit ale auditorului independent al acordului, sau 
rapoartele de evaluare a punerii în aplicare a acordului, inclusiv studiile privind
impactul social, economic și de mediu al acestui acord.

16. Într-un spirit de transparență și de cooperare, lista exhaustivă a numelor 
întreprinderilor (și ale acționarilor) cărora le sunt acordate concesiuni ar trebui să fie 
făcută publică și pusă la dispoziția tuturor actorilor implicați, Uniunea Europeană 
având, totodată, obligația de a publica numele operatorilor și importatorilor europeni, 
într-un demers de asigurare a transparenței reciproce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Avizul favorabil emis de raportor privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar 
cu Republica Congo (Brazzaville) se fondează pe speranța că toate problemele 
menționate anterior vor fi abordate în timp util și în mod satisfăcător.


